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Arbetslivsmuseernas Samarbetsråds yttrande avseende: Promemoria Ändringar i
begränsningsförordningen.
ArbetSam stödjer promemorians förslag angående Krav på smittskyddsåtgärder för museer och
konsthallar:
Förslag: Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av ett museum eller en
konsthall ska
1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från
smittskyddssynpunkt,
2. utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att
besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
3. utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att
trängsel undviks.
Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder och
föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana verksamheter.
Om ArbetSam
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) samlar drygt 600 arbetslivsmuseer, 30-tal
organisationer och 20-tal enskilda medlemmar. Medlemmarna i föreningen rekryteras från orter över
hela Sverige. ArbetSam har i samarbete med Arbetets museum identifierat 1 500 museianläggningar i
Sverige. Driftsformerna för dessa museer är mycket varierade: enskilda föreningar, stiftelser,
privatpersoner och företag som sköter den vardagliga driften. Ägandeförhållandena är minst lika
mångfacetterade med föreningar, stiftelser, kommuner, företag och privatpersoner som ägare.
Huvudparten av arbetslivsmuseerna drivs av ideella krafter.
Bakgrund
På arbetslivsmuseerna berättar man om människor, deras liv och deras drömmar och om arbetets
vardag men också om maskiner och teknik. Gemensamt för arbetslivsmuseerna är att man
huvudsakligen arbetar med den senare delen av 1800-talets och 1900-talets historia. Under den
perioden utvecklades Sverige till ett industriland. Industrianläggningarna i Sverige lokaliserades till
strömmande vatten och dammar där det fanns tillgång till vattenkraft. Många industrianläggningar har
bevarats och visas idag upp som arbetslivsmuseer. Industrisamhällets kulturarv berättar om hur
industrialismen och de stora folkrörelserna i form av liberalism, frikyrklighet, nykterhet, kvinnorörelse
och arbetarrörelse formade det moderna demokratiska Sverige.
Värdet av det ideella arbetet på arbetslivsmuseerna har beräknats till mer än 120 miljoner kronor per
år. Arbetslivsmuseerna är viktiga ur ett besöksnäringsperspektiv och kan i många fall vara den
bidragande orsaken till att turistfamiljen besöker just detta område. Arbetslivsmuseerna har omkring
10 miljoner besök per år.
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